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Anotace 

Tato Diplomová práce je zaměřena na analýzu sekvencí a vazeb technologie automatizovaného 

dopravního centra VŠB-TUO a vytvoření simulace sekvencí a vazeb v programovacím prostředí 

LabVIEW. Následně pak zjištění energetické bilance spotřeby elektrické energie na straně technologie 

automatizovaného dopravního centra a výroby elektrické energie na straně fotovoltaické elektrárny 

měřením, zpracováním a analýzou dat. Porovnáním naměřených dat energetických bilancí dospět 

k závěru o možnosti napájení technologie automatizovaného dopravního centra z fotovoltaické 

elektrárny.  
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Annotation 

This Diploma thesis is focused on analysis of sequences for automated parking technology in 

Automated transport center at VSB-TUO and development of simulation sequences in programming 

environment LabVIEW.  Energy consumption of electrical energy on side of automated transport 

center was measured and compared with production of electrical energy on side of photovoltaic power 

plant. Measured data were stored and analyzed to obtain the balance between produced and spent 

energy. The aim of this work was to find out, if it is possible to power automated transport center 

technology from photovoltaic power plant.    
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1. Úvod 

Energie je pro lidstvo v současné době jednou z nejdůležitějších věcí na této planetě. Většinu energie 

si naše civilizace bere z fosilních paliv, tj. z nerostných surovin, které vznikly v dávných dobách 

přeměnou odumřelých rostlin a těl, a které nyní čerpáme rychlostí o několik řádů převyšujících 

rychlost jejich tvorby. To, že se tyto, v principu omezené, zásoby fosilních paliv jednou vyčerpají, 

však není ten největší problém. Závažnějším problémem totiž je, že těžba a spalování fosilních paliv 

mění naše životní prostředí, proto jen radikální změna může odvrátit hrozící katastrofy spojené 

s fosilními palivy. Například při těžbě zemního plynu či ropy se do atmosféry dostává nemalé 

množství metanu a při spalování fosilních paliv dochází k produkování oxidu uhličitého, jehož obsah 

v atmosféře stále stoupá. Takovýto scénář je velmi katastrofický a planeta by ho pravděpodobně 

neunesla, neboť kromě samotné výroby energie musíme uvážit i dobře známé a dnes často diskutované 

následné druhotné jevy, jako jsou exhalace nežádoucích i jedovatých plynů a popílku, radioaktivní 

odpad, emise skleníkových plynů, kyselé deště, celosvětové oteplování a tání ledovců. Snad již celý 

svět tedy chápe, že využití obnovitelných zdrojů energie je jedinou možnou cestou vývoje 

civilizace[1,2,3].     

Pro civilizaci je nejdůležitější formou energie, elektrická energie, jejíž spotřeba se s rostoucím počtem 

obyvatel na světě, stále zvyšuje. Tato forma energie se v současné době nejčastěji vyrábí z tepelných a 

jaderných elektráren, které pro výrobu elektrické energie využívají již zmíněných fosilních paliv. 

Z tohoto důvodu je v dnešní době vyvíjen značný tlak na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.  

V celosvětovém měřítku představují obnovitelé zdroje energie značný, ekologicky čistý potenciál, 

který by bylo teoreticky možné využít pro pokrytí současné celosvětové spotřeby energie. Využívání 

obnovitelných zdrojů je však limitováno několika faktory, jako je malá plošná koncentrace, 

nestejnoměrné územní rozložení, proměnlivá intenzita v průběhu dne i roku a značné investiční 

náklady.[4] 

Mezi alternativní (obnovitelné) zdroje energie patří: 

 energie vody 

 geotermální energie 

 spalování biomasy 

 energie větru 

 energie slunečního záření 

 využití tepelných čerpadel 

 energie příboje a přílivu oceánů [5] 

Z těchto obnovitelných zdrojů energie je nejvýznamnější využití energie slunečního záření, tedy 

solární energie, energie vody a energie větru.  

Tato DP má za hlavní cíl monitorovat a analyzovat dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

zaměřených na fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy NK VŠB-TUO a na druhé straně 
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monitorovat a analyzovat spotřebu energie moderního bezemisního automatizovaného parkovacího 

systému.   

APS jsou v podstatě parkovací domy s počítačově řízeným automatizovaným procesem založení a 

vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Řidič nemá do prostoru objektu 

přístup, s výjimkou místa určeného k předání a převzetí vozidla.  

Provedení APS může být nadzemní, podzemní či kombinované. Modularita zajišťuje řešení šité na 

míru, v podstatě pro jakékoliv zadání.  

APS řeší progresivním způsobem kryté parkování v centrech velkých měst, na nádražích, sídlištích, v 

administrativních centrech a všude tam, kde je potřeba kvůli nedostatku místa pro klasické parkovací 

systémy navrhnout efektivní způsob krátkodobé i dlouhodobé odstávky vozidel.[6] 
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2. Automatizované parkovací systémy  - popis konceptu Automatizovaného 

dopravního centra Ostrava (ADCO). Blokové schéma, senzorika, popis 

vazeb a sekvencí. 

 

2.1. Obecně o automatizovaných parkovacích systémech, výhody, nevýhody. 

APS jsou v podstatě parkovací domy s počítačově řízeným automatizovaným procesem založení a 

vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Řidič nemá do prostoru objektu 

přístup, s výjimkou místa určeného k předání a převzetí vozidla. Jsou určeny především pro osobní 

automobily, ale konstrukčně mohou být řešeny i pro dodávky či nákladní automobily. 

Provedení APS může být nadzemní, podzemní či kombinované. Modularita zajišťuje řešení šité na 

míru, v podstatě pro jakékoliv zadání. Existují také závislé nebo nezávislé APS. Nezávislé APS 

znamená, že každý automobil může být zaparkován nezávisle na ostatních automobilech.  

APS řeší progresivním způsobem kryté parkování v centrech velkých měst, na nádražích, sídlištích, v 

administrativních centrech a všude tam, kde je potřeba kvůli nedostatku místa pro klasické parkovací 

systémy navrhnout efektivní způsob krátkodobé i dlouhodobé odstávky vozidel.[6] 

APS, jako každý systém, má své výhody i nevýhody. Převažují především výhody. 

 

2.1.1. Výhody APS  

 

 oproti klasickému parkování jsou APS uzpůsobené především pro úsporu prostoru a 

stavebních ploch 

 vyloučení lidského faktoru při samotném parkování, tedy automatický parkovací proces a 

minimalizace potřebné plochy pro parkování vozidla 

 postup zaparkování automobilu je velmi jednoduchý a rychlý 

 minimální požadavky na osvětlení budovy 

 vyloučení únikových a požárních východů 

 minimalizace rizika odcizení či poškození vozidla 

 není potřeba řešit podmínky zázemí pro samotné řidiče, jako jsou například záchody, 

hygienická zařízení, bezbariérové přístupy, schody, výtahy apod. 

 úspora času při parkování 

 použitím podzemních systémů není zatěžováno okolí 
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2.1.2. Nevýhody APS 

 

 vyšší pořizovací náklady 

 potřeba využít náhradních zdrojů energie při výpadku napájení 

 nedůvěra lidí v tyto parkovací systémy 

 malá podpora ze strany státu a obcí (upřednostňování klasických parkovacích systémů) 

 

 

2.1.3. Příklady automatických parkovacích systémů od společnosti KOMA Parking 

Jako první příklad je uveden APS umístěný v bezprostřední blízkosti železniční stanice v Ostravě – 

Svinov v ČR. Je to APS typu Ring. Jedná se o modulární systém v centrickém uspořádání. 

Automobily jsou parkovány na třech mezikružích podélnou osou kolmo na poloměr tubusu. Tubus má 

při třech mezikružích průměr 25-26m. Při pěti nadzemních podlažích pro parkování má tento 

automatizovaný parkovací systém kapacitu 105 vozidel. Tento automatizovaný parkovací systém je 

schopen odbavit až 78 automobilů za hodinu (má tři odbavovací místa – pro každé mezikruží jedno). 

APS má z jedné strany příjezd a z opačné strany je plynule odbavován odjezd. Automobily jsou vždy 

přijímány i vydávány ve směru jízdy (není potřeba couvat). 

  

 

Obr. 1 Vnější pohled na APS v Ostravě - Svinov od společnosti KOMA[7] 
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Obr. 2 Vnitřní pohled na uložené vozidlo[7] 

 

2.2. Popis konceptu těžké laboratoře Automatizovaného dopravního centra Ostrava (ADCO) 

Těžká laboratoř ADCO představuje svou technologickou částí rovněž moderní automatický parkovací 

systém. Jedná se o reálný, moderní technologicky velmi sofistikovaný mechatronický systém, řízený 

počítačem propojeným s PLC systémy. Objekt těžké laboratoře je postavený u menzy VŠB-TUO 

v Ostravě-Porubě.  

Koncepční varianta ADCO je typu Tower. Automobily jsou automaticky parkovány do pater nad sebe 

a v patrech vedle sebe. Tyto varianty jsou vhodné pro menší plochy na sídlištích. V ADCO je celkově 

37 úložných míst pro osobní automobily a elektromobily.  

V prvním nadzemním podlaží je čtveřice úložných míst pro elektromobily a laboratorní zázemí 

objektu, ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je po jedenácti úložných místech pro osobní 

automobily. 

Parkování v tomto automatizovaném parkovacím systému je jednoduché. Zákazník přijede před 

vjezdová vrata, kde je umístěný sloupek se čtečkou čipových karet. Uživatel přiložením čipové karty 

na čtečku aktivuje sekvenci zaparkování nebo vyparkování svého vozidla. Připravenost systému 

indikuje na semaforu u vjezdových vrat zelené světlo. Prvním krokem sekvence parkování je otevření 

vnějších sekčních vrat. Jakmile jsou vrata otevřená, může uživatel vjet svým osobním vozidlem 

dovnitř objektu ADCO na připravenou paletu, která je umístěna na otoči.  

V průběhu najíždění na paletu jsou snímány rozměry vozidla, po nájezdu na paletu je zkontrolována 

hmotnost vozidla a prostřednictvím PIR čidla je detekována přítomnost člověka v přijímacím prostoru. 

Jakmile člověk vyjde z přijímacího prostoru ADCO ven, zavřou se po znovupřiložení čipové karty ke 

čtečce na sloupku vnější vrata a je zahájena automatizovaná sekvence zaparkování automobilu na 

volné parkovací místo v ADCO. 
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Překročení rozměru vozidla, hmotnosti vozidla nebo jeho nesprávné umístění na paletě indikuje 

informační panel v zorném poli řidiče – viz. Obr. 3. 

 

 

 

Obr. 3 Informační panel v odbavovacím prostoru ADCO 

Následující obrázek ukazuje vnitřní strukturu technologické části těžké laboratoře ADCO.  

Na obrázku jsou vidět následující části technologie: 

 

 Odbavovací prostor, v němž je umístěn otoč 

 Skip s teleskopem 

 Zvedací zařízení 

 Parkovací místo 

 

Na otoč je umístěna paleta, na kterou najíždí automobil, který má být zaparkován. Skip s teleskopem 

přebírá paletu z otoče a převáží ji v rámci daného nadzemního podlaží. Zvedací zařízení slouží pro 

transport palety mezi podlažími. Parkovací místo slouží k uložení prázdné palety nebo palety s 

automobilem. 
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Obr. 4 Vnitřní struktura technologické části ADCO 

příjezdový 

prostor 

 

zvedací zařízení 

odbavovací prostor s otočem 

 

Parkovací místo 

 

Skip s 

teleskopem 
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Posloupnost kroků parkovací sekvence je následující: 

1. Při splnění podmínek indikovaných na informačním panelu se připravený automobil na paletě, 

dojde k její fixaci lineárními aktuátory.  

2. Zajištěná paleta, která je umístěná na otoči, se otočí o 90 stupňů ve směru již připraveného 

skipu prvního nadzemního podlaží.  

3. Po otočení palety a otevření vnitřních vrat se paleta na otoči odjistí a vysune se teleskop skipu, 

který zachytí paletu, na které je umístěný automobil a přemístí paletu s automobilem na skip.  

4. Skip se přemístí k určenému parkovacímu místu prvního nadzemního podlaží nebo se 

přemístí, aby se dostal do úrovně zvedacího zařízení (výtahu).  

5. Pomocí teleskopu, který vysune paletu s automobilem na opačnou stranu, se automobil 

dostane do prostoru výtahu.  

6. Výtah vyveze automobil do patra určeného k jeho zaparkování 

7. Připravený skip daného nadzemního podlaží, který je určen pro převážení automobilu na 

paletě v daném patře vysune teleskop a zachytí paletu ve výtahu, kterou přemístí na skip. 

8. Po přemístění automobilu na skip je automobil na paletě převezen k danému parkovacímu 

místu.  

9. Teleskopem je přemístěn na parkovací místo.  

10. Paralelně k těmto krokům se na otoč přemístí prázdná paleta z jiného parkovacího místa.  

 

2.2.1. Silnoproudé rozvody laboratoře a technologie ADCO 

Rozvody napájení vnitřních silnoproudých obvodů, venkovních světel a celé vnitřní technologie 

ADCO jsou řešeny pomocí tří základních rozvaděčů.  

První rozvaděč je umístěn v rozvaděčové skříni v prvním nadzemním podlaží vedle laboratoře ADCO.  

Tato rozvaděčová skříň obsahuje sadu pojistek, dva jističe a dva elektroměry. Do této rozvaděčové 

skříně je přivedeno trojfázové napájecí napětí z přípojného místa v areálu VŠB kabelem. Do tohoto 

rozvaděče je ještě paralelně zapojen záskokový zdroj - dieselagregátový generátor (DA) pro případ 

výpadku hlavního napájení.  

Z tohoto rozvaděče je přivedeno napájení na další dva podružné rozvaděče. Jeden rozvaděč je pro 

napájení tepelných, světelných a zásuvkových obvodů včetně venkovního osvětlení laboratoře a druhý 

je pro napájení celé technologie ADCO, tzn. napájení veškeré senzoriky, elektrických pohonů, řídících 

jednotek apod.  

Nouzové osvětlení musí svítit i za kritických situací, především při vypuknutí požáru. Napájení tohoto 

osvětlení i při výpadku je zajištěno systémem z centrální baterie.  
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Obr. 5 Blokové schéma základních rozvaděčů a přívodů energie 

 

2.3. Technologie ADCO (senzorika, popis vazeb, systém řízení) 

Technologická část ADCO představuje poměrně složitý mechatronický komplex. Při parkování musí 

být zajištěno, aby nedošlo k ujmě na zdraví parkujících osob a také poškození automobilu. 

Technologie ADCO je proto vybavena sofistikovanými senzorickými a řídicími systémy, aby nedošlo 

situaci, ve které by bylo ohroženo zdraví uživatele nebo by hrozilo poškození automobilu.  

 

Samotná technologie se dá rozdělit na čtyři části: 

- Otoč 

- Skip 

- Zvedací zařízení 

- Parkovací místa 
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Připravenost celého systému pro zaparkování automobilu indikuje zelené světlo na semaforu vedle 

vnějších vjezdových vrat. 

Před vjezdem automobilu do prostoru otoče je vyslán požadavek z vjezdového sloupku po sériové 

lince RS-485 přiložením čipové karty ke čtečce ve vjezdovém sloupku do centrálního řídicího systému 

celé technologie, konkrétně do systému SIMATIC ET200S od firmy Siemens.  

Odtud je vyslán signál pro otevření vnějších vrat. Po otevření vnějších vrat je možné vjet do prostoru 

otoče na připravenou paletu. Uvnitř otoče nachází váha, která kontroluje hmotnost automobilu. 

V případě překročení dovolené hmotnosti automobilu je další postup parkovací sekvence blokován a 

řidič je informován o této skutečnosti na informativním panelu.  

Dalším problémem, který může nastat, je poloha automobilu na paletě v prostoru otoče. Z tohoto 

důvodu jsou v prostoru otoče zabudovány čidla polohy automobilu na paletě v podélném směru a dále  

paprsková laserová čidla, která snímají obrys a rozměry automobilu v příčném směru. I z těchto 

snímačů je vysílán signál do centrálního řídicího systému po RS-485, že je vše v pořádku.  

V prostoru otoče jsou dále umístěny dvě kamery, které snímají a ukládají informace o parkovaném 

automobilu v podobě statických snímků. V prostoru otoče se rovněž nacházejí čidla pro detekci osob, 

které blokují otoč tak dlouho, dokud jsou přítomny v místnosti osoby 

Samotná točna je vybavena pohonem o výkonu 0,37kW a čidly polohy, která jsou umístěna na obvodu 

točny. Samotný pohon je vybaven termistory pro hlídání teploty a tím chrání tento pohon. Rychlost 

pohonu je řízena z měniče umístěného v jednom z hlavních rozvaděčů v laboratoři ADCO. Propojení 

napájení je pomocí flexibilního kabelu, ve kterém se rovněž nacházejí kabelové rozvody pro všechny 

čidla v prostoru točny. Točna se točí pouze, když přijde požadavek na zaparkování či vyparkování 

automobilu.  

V případě, že dojde požadavku na parkování a automobil bude splňovat veškeré podmínky, je paleta 

s ním otočem natočena o 90 stupňů směrem ke vnitřním vratům.  

Po otevření vnitřních vrat na jejich úroveň najíždí převážecí vozík – skip. Tyto převážecí vozíky jsou 

v každém nadzemním podlaží a jsou řízeny přes bezdrátovou síť WI-FI. Skip dostává signály ze 

SIMATIC ET200S po bezdrátové síti už, když je automobil umístěn na točně. 

Na skipu jsou pevně mechanicky umístěny tři pohony, které slouží pro pohyb skipu a manipulaci s 

paletou. První pohon slouží pro pojezd skipu po celé délce trasy podél parkovacích boxů. Výkon 

tohoto pohonu je 2,2kW.  

Druhý pohon zajišťuje pohyb teleskopu, který slouží pro vyzvednutí palety z parkovacího místa. Tento 

pohon má výkon 0,75kW. Třetí pohon je napojen na řetěz, který přesouvá paletu na parkovací místo. 

Výkon toho pohonu je opět 0,75kW.  

Přímo na skipu jsou také umístěny rozvaděče s frekvenčními měniči pro tyto pohony. Pohony jsou 

napájeny z troleje umístěné na konstrukci budovy podél parkovacích boxů.  

Všechny pohony jsou na skipu vybaveny termistory, které hlídají teplotu pohonu a chrání jej před 

přetížením. Pohony řetězu a pojezdu vozíku jsou dále vybaveny inkrementálními čidly.  
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Aby nedošlo k přejetí skipu přes koncové polohy, jsou skipy vybaveny laserovými dálkoměry. Pokud 

dojde k přejetí koncové polohy, je napájení pohonu odpojeno od napájení, tedy napájecí troleje 

prostřednictvím koncového vypínače.  

Další části technologie je výtah, jehož hlavním úkolem je přemístit paletu nebo paletu s automobilem 

do určeného podlaží. Pohon výtahu se skládá ze dvou motorů, které jsou mechanicky spojeny. Každý 

z těchto motorů má výkon 9,2 kW. Motory výtahu jsou řízeny frekvenčním měničem, umístěným 

v rozvaděči blízko výtahové šachty a jsou propojeny sítí Profibus.  

Pohon výtahu je vybaven inkrementálním čidlem, které zpětně předává informace o otáčkách motorů 

do měniče. Na samotném výtahu je ještě umístěno čidlo polohy s řemínkovým enkoderem, které slouží 

pro přesné vyhodnocení polohy výtahu a jeho správné zastavení v určitém podlaží.  

Pro případ poruchy je výtah vybaven čtyřmi brzdami, které výtah zastaví. Tyto brzdy mají vlastní 

nezávislé řídicí jednotky. Jedna řídicí jednotka na dvě brzdy. Důležitým faktorem při přenosu 

automobilu do určitého místa je jeho hmotnost. Pokud je překročena maximální povolená hmotnost 

výtahu, pak je chod výtahu blokován. 

Pro přemístění palety nebo palety s automobilem je v každém patře jeden převážecí vozík - skip. Tyto 

skipy jsou řízeny přes bezdrátovou síť WI-FI. Vozík dostává signály ze řídicího systému SIMATIC 

ET200S po bezdrátové síti. Na skipu je umístěno PLC S7 1200 od společnosti Siemens, které 

zpracovává informace přijaté po bezdrátové síti WI-FI a následně řídí celý proces zaparkování nebo 

vyparkování automobilu.  

Na každém parkovacím místě je umístěno indukční čidlo pro zjištění přítomnosti vozidla. 

Informace získané ze všech čidel a řídicích systémů jsou ukládány do datových boxů, umístěných ve 

druhém až čtvrtém patře.  

 

2.3.1. Systém řízení 

Celý řídicí systém je postaven na HW SIMATIC ET200S s řídicí jednotkou IM151-8 a SIMATIC S7 

1200. SIMATIC ET200S je přes síť Ethernet propojen s počítačem, umístěným v laboratoři ADCO, na 

kterém běží řídicí program a vizualizace systému. 

Na počítači jsou vidět veškerá zpracovávaná data a archivují se zde fotografie z kamer v prostoru 

točny. V rozvaděči umístěném v laboratoři ADCO je umístěn switch, který je také propojen s řídícím 

počítačem přes síť Ethernet. Přes Ethernet je také připojen přijímač bezdrátové sítě WI-FI, který 

získává informace z operátorského panelu umístěného v hale. Dále jsou na switch napojeny kamery 

umístěné v prostoru točny, které odesílají data o parkovaných automobilech.  
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Obr. 6 První část blokového schématu řídicího systému ADCO 
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Obr. 7 Druhá část blokového schématu řídicího systému ADCO 
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Obr. 8 Blokové schéma vizualizace a sledovacího systému 
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3. Návrh základní vizualizace funkcí systému integrovaných do ADCO, 

vytvoření simulace vazeb a sekvencí. 
 

Na základě analýzy vazeb a sekvencí integrovaných v ADCO je vytvořena simulace těchto vazeb. 

Byla vytvořena vizualizace na principu stavového stroje s vizualizací podmínek vázaných na 

probíhající kroky sekvence. Po splnění daných podmínek daného kroku sekvence pokračuje 

vizualizace v dalším kroku sekvence. Tyto podmínky a kroky sekvencí byly na základě analýzy 

procesů naprogramovány a simulovány v programovacím prostředí LabVIEW 2012.  

Samotný program je postaven na třech hlavních částech: 

1. Program hlavního uživatelského panelu 

2. Podprogram simulace a vizualizace vazeb a podmínek daných kroků 

3. Podprogram vyčítání dat z textového souboru (kroků a podmínek) pro simulaci  

 

 

Obr. 9 Program hlavního uživatelského panelu 

 

Obr. 9 představuje hlavní program uživatelského panelu. Jedná se o standardní událostí řízenou 

programovou strukturu. Ve vnořené programové struktuře přepínače událostí je umístěn odpovídající 

podprogram pro danou simulaci vazeb a podmínek dané sekvence a terminál tlačítka uživatelského 

panelu. Událostí vygenerovanou stiskem tohoto tlačítka se vytvořený podprogram simulací vazeb, 

spouští. Podprogramy jsou vhodně pojmenované podle vytvořené analýzy vazeb a sekvencí. 
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Obr. 10 Podprogram simulace vazeb a podmínek daných kroků 

 

Na obr. 10 je zobrazen podprogram pro simulaci vazeb a podmínek daných kroků. V první části 

programu se nachází časová inicializace pro následné měření délky času spuštěné sekvence kroků a 

podmínek náležících k těmto krokům. Základem je programová struktura cyklu typu FOR pro vyčítání 

pole posloupnosti kroků. Vnořeny jsou další programové struktury jako cyklus typu FOR pro rozpad a 

transformaci textů vyčtených ze souboru a sekvenční struktura zpracování jednotlivých podmínek. 

Paralelně běží cyklus typu WHILE, který funguje, dokud se neukončí simulace nebo se přestane 

načítat čas stiskem tlačítka stop. 

Paralelně s tímto programem běží program simulace kroků. Posloupnost kroků je dána uživatelem, 

respektive posloupností názvů textových souborů obsahujících vždy konfiguraci jednoho kroku, které 

uživatel chce, aby v rámci simulované sekvence proběhly.  
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Prostřednictvím podprogramu pro vyčítání textových souborů jsou tato data z daného souboru vyčtena 

a následně transformována na proměnné odpovídajících datových typů. Název daného kroku je 

zapisován do indikátoru uživatelského panelu, který se nazývá Prováděný krok. Názvy a data pro 

podmínky daného kroku jsou následně rozděleny vypisovány do dalších indikátorů. Každá podmínka 

představuje jeden indikátor. V případě, že je dle konfigurace v souboru podmínka splněna a je tedy 

v log. 1, pak se indikátor zobrazí zeleně. Pokud je v log. 0, pak je červený a podmínka je indikována 

jako nesplněná a tím není ani splněn krok – podmínky v daném kroku jsou vázány logickým 

součinem. Úspěšný postup sekvenci tím končí, protože v sekvenci došlo k chybě nebo poruše. 

V programu to vypadá tak, že podmínky ze souboru jsou rozděleny jednotlivě a následně postupně 

vypisovány do indikátorů čelního panelu.  

Počet maximálně zpracovaných podmínek pro každý krok je nastaven konstantně na deset. Tyto 

podmínky jsou po sobě zpracovány v sekvenční struktuře, ve které je umístěna smyčka FOR nastavena 

na deset cyklů, tedy na počet maximálně deseti zpracovaných podmínek. Změnou počtu cyklů a 

událostí řízené sekvenční struktuře se dá tento počet podmínek změnit. 

 

Obr. 11 Podprogram vyčítání dat z textového souboru (kroků a podmínek) pro simulaci 

 

Poslední podprogram viz obr. 11 vyčítá data z textového souboru a posílá je do podprogramu simulace 

vazeb a podmínek. Na počátku dochází k načtení textového souboru ze složky, ve které je soubor 

umístěn, a data jsou následně vyčtena do pole, ze kterého jsou postupně vyčítány vždy čtyři řádky, 

které konfigurují jednu podmínku. Konfigurace podmínky je následně transformována do jednotlivých 

datových typů a spojena do datové struktury cluster, ze které je postupně budováno pole. Po 

dokončení načtení všech podmínek dochází k uzavření textového souboru a buď je načten nový 
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zadaný textový soubor z pole kroků anebo dojde ukončení celého programu. Program ukončují tři 

hvězdičky na konci textového souboru konfigurace kroku.  

Popsané tři hlavní části, tvoří celé jádro programu, jehož kompletní podoba je přiložena v přílohách. 

Byla snaha, aby tento program sloužil univerzálně a při využití možnosti vyčítání proměnných z OPC 

serveru prostřednictvím LabVIEW, umožní program zjistit, ve kterých sekvencích a podmínkách 

dochází k častým chybám či poruchám.  

 

 

4. Návrh měřicího systému monitorujícího provoz Automatizovaného 

dopravního centra Ostrava s cílem zmapování jeho energetické 

náročnosti. Prostředky a metody zpracování měřených dat. 
 

Na základě analýzy způsobu napájení a struktury napájení těžké laboratoře ADCO viz kapitola 3 byl 

navržen systém monitorující energetickou náročnost automatizovaného dopravního centra. Prvním 

krokem k tomuto cíli bylo navržení správného místo pro toto měření. Nejvhodnějším místem pro 

monitorování energetické náročnosti celé laboratoře je na přívodu do hlavního rozvaděče, tedy na 

přívodu elektrické energie do celého objektu. 

Druhým krokem byl návrh vhodného měřicího systému. Pro měření elektrické energie existuje 

v dnešní době řada digitálních měřících přístrojů od různých výrobců a distributorů a také celá řada 

metod.  

Pro vlastní měření elektrické energie by se dala například využít metoda tří wattmetrů, kdy každý 

wattmetr bude připojen na jednu fázi přívodu trojfázové sítě. Na tyto wattmetry by bylo možno 

připojit datalogger pro sběr a ukládání měřených dat a následně by se tato data dala uložit do paměti 

PC pro následnou analýzu.  

V trojfázové síti by se měřená data dala získat při použití tzv. Aronova zapojení, kdy se použijí pouze 

dva wattmetry, které jsou připojeny do dvou fází přívodu trojfázové sítě, a výkon třetí fáze se při 

použití této metody dopočítává.  

Tyto klasické měřicí metody a přístroje se v dnešní době již moc neuplatňují. Je to hlavně z toho 

důvodu, že při tomto zapojení vzniká řada zdrojů chyb způsobených samotnými měřicími přístroji i 

měřicí metodou. 

Další možností, pravděpodobně nejjednodušší pro měření energie by bylo použití trojfázového 

elektroměru zapojeného do vytipovaného místa měření. Na trhu je dnes dostupná celá řada 

elektroměrů, které by se k tomuto účelu daly použít. Moderní elektroměry mají zpravidla LCD displej, 

na kterém se dají zobrazovat aktuální hodnoty měřených veličin a také některé další dopočítávané 

hodnoty elektrické sítě jako například účiník.  

Ve většině případů obsahují tyto elektroměry impulzní výstup a v některých případech i komunikační 

rozhraní pro komunikaci s jiným zařízením. Mají však zpravidla tu nevýhodu, že neumožňují přímou 
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analýzu měřených dat a snadnou komunikaci s PC. Většinou se tyto elektroměry musí připojit na 

nějaké další zařízení jako například HW modul PLC nebo měřicí kartu v PC pro následnou analýzu 

měřených dat pomocí jiných SW nástrojů. 

Další a z mého pohledu asi nejvýhodnější a nejjednodušší pro měření a analýzu elektrické energie je 

použití síťového analyzátoru. Těchto měřicích přístrojů také existuje celá řada od různých výrobců 

jako například Yokogawa, Chauvin Arnoux, Fluke nebo ELCOM. Většina těchto přístrojů má 

implementován vlastní firmware pro měření různých veličin včetně měření elektrické energie a 

komunikaci s PC a většinou i vlastní SW pro analýzu dat.    

Měřicí systém pro analýzu energetické náročnosti technologie ADCO bude v rámci této diplomové 

práce tvořen síťovým analyzátorem BK-ELCOM. Tento analyzátor se nabízí a vyrábí v různých 

provedeních.  

Pro vlastní měření byl použit analyzátor BK ELCOM v provedení ENA330 s firmware verze 2.8, 

který byl k dispozici na Katedře kybernetiky a biomedicinského inženýrství. 

Blokové schéma zapojení měřicího systému pro monitoring energetické náročnosti technologie ADCO 

je na obr. 12. Z tohoto obrázku je zřejmé zapojení vstupních rozvaděčů v objektu ADCO a i způsob 

připojení síťového analyzátoru.  
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Obr. 12 Blokové schéma zapojení rozvaděčů s měřicím systémem 

Naměřená data se v analyzátoru ukládají do jeho interní paměti, ale dá se k němu připojit také externí 

paměť pro ukládání dat. Data se následně dají vyčíst a zpracovat, a to buď přímo v analyzátoru, nebo 

je možné je uložit do PC a zpracovat pomocí speciálního SW určeného pro tento účel. Je rovněž 

možné naměřená data uložit na externí paměť, připojenou přes USB, např. FLASH paměť a poté je 

přenést opět do PC a zpracovat.  

Pro síťové analyzátory BK-ELCOM je k dispozici SW pro sběr, analýzu, vizualizaci a vyhodnocení 

naměřených dat. Já jsem v rámci své diplomové práce pracoval se SW s označením ENA_v280.  

 

4.1. Síťový analyzátor BK-ELCOM  

Jak bylo uvedeno výše, analyzátor BK-ELCOM se vyrábí v několika provedeních. Pro naši měřicí 

aplikaci je použit analyzátor v provedení ENA330. Tento model patří do skupiny komplexních a 

modulárních analyzátorů spadajících do rodiny BK-ELCOM.  

Společným základem analyzátorů BK-ELCOM je výkonné PC a koncept firmwaru (softwarové 

moduly), jehož funkce se dají upravit dle požadavků zákazníka. ENA 330 je kompaktní analyzátor 

kvality elektřiny se čtyřmi proudovými a napěťovými vstupy a je bez displeje.  
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Obr. 13 Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA330 

Rozměry tohoto síťového analyzátoru jej umožňují umístit do rozvaděčové skříně. Z důvodu absence 

integrovaných ovládacích prvků, je nutné pro jeho konfiguraci k němu připojit PC nebo notebook 

s příslušným SW prostřednictvím rozhraní Ethernet.  

Vlastní snímání měřených veličin budou zajišťovat přímé napěťové vstupy analyzátoru a proudové 

sondy připojené k proudovým vstupům síťového analyzátoru BK-ELCOM. Síťový analyzátor bude 

muset být také připojen do elektrické zásuvky pro zajištění jeho napájení po celou dobu provozu. 

 

Technická specifikace síťového analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA330: 

 

Intervaly ukládání volitelně:   k*0,2s/3s/k*1min./10min./15min./2h 

Rozsah pracovní teploty:   0 až +50°C 

Rozměry:     66 x 308 x 257mm 

Hmotnost:     1,5kg 

Počet napěťových vstupů:   4 



  

- 21 - 
 

Vstupní rozsahy napěťových vstupů:  450V, 250V, 110V, 65V 

Přesnost měření napětí:    ±0,1% 

Podporovaná měřicí zapojení:   1f, 3f, 3f+N, hvězda, trojúhelník a Aron 

Počet proudových vstupů:   4 

Vstupní rozsahy:    Podle použitých proudových kleští 

Přesnost měření proudu:   ±0,1% 

Kapacita operační paměti:   512MB RAM 

HDD:      CF 2GB 

Rozhraní:     USB, Ethernet 

A/D převodník:     16 bitů 

Vzorkovací frekvence:    9600S/s, 19200S/s, 38400S/s 

Napájení:     180-265V AC při 47-63Hz 

Příkon:      20VA 

 

4.1.1. Vzorkování a časové intervaly 

Základním vyhodnocovacím intervalem analyzátoru dle norem platných pro analýzu kvality elektrické 

energie je Tw=10 period měřeného signálu. Pro frekvenci signálu 50Hz je tedy Tw=200ms. 

Analyzátor musí měřit kontinuálně, tedy bez přerušení. Tento požadavek klade vysoké požadavky na 

rychlost měření a následnou analýzu měřených dat.[8] 
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Základním časovým vyhodnocovacím intervalem pro vyhodnocení celé řady parametrů jako jsou: 

RMS hodnota napětí, nesymetrie napětí a harmonické napětí je v souladu s normou ČSN EN 61000-4-

30 deset period signálu pro síť se jmenovitou frekvencí 50Hz a dvanáct period pro síť se jmenovitou 

frekvencí 60Hz. Z těchto údajů vyplývá, že základní časové okno Tw je totožné pro 50Hz nebo 60Hz 

síť a je rovno 200ms. Také vzorkovací frekvence může být shodná.[8] 

V síťovém analyzátoru BK-ELCOM je použit algoritmus sběru dat, kde vzorkovací frekvence je fvz = 

9600 vz/s. Z toho vyplývá, že počet vzorků v základním okně vyhodnocení, které má šířku Tw = 

200ms, bude N10 = 1920 vzorků.  

Pro jednu periodu měřených časových průběhů je tedy k dispozici N1 = 192 vzorků. 
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    (2) 

 

Při základní šířce okna Tw = 200ms se dají vyhodnocovat různé veličiny jako např. RMS hodnoty, 

fázové posuvy, všechny výkony elektrické energie, spektra harmonických složek (až do padesáté 

harmonické) apod. 

Norma ČSN EN 61000-4-30 zmiňuje tři další agregační intervaly, které jsou zavedeny pro zpracování 

naměřených údajů:  

 150 period (3sekundy)  

 10 min  

 2 hodiny [8] 

Tyto agregační intervaly nebyly v rámci diplomové práce použity. 

 

4.1.2. Softwarové moduly (firmware) analyzátoru BK-ELCOM 

Jedná se o SW moduly (firmware) implementované v síťovém analyzátoru, které pracují paralelně.  

Základní varianta implementovaných SW modulů analyzátoru je: 

 FFT analyzátor harmonických 

 Osciloskop  

 Vektorskop 

 Monitor výkonů a energií 

 Měřič blikání (flikr) 

 Monitor napětí 

 

Další dostupné rozšiřující SW moduly jsou: 

 Tranzientní zapisovač analogových a digitálních vstupů 

 Zapisovač poruchových dějů 

 Analyzátor HDO 

 Monitor alarmů 

 Analyzátor symetrických složek 

 Analyzátor zkratové impedance sítě v místě měření 

 Monitor efektivní hodnoty napětí 
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 Monitor půlperiodových RMS extrémů U a I 

 Zapisovač doplňujících analogových veličin 

 Modul dálkového ovládání analyzátoru 

 Replikace naměřených dat do databáze MS SQL a ORACLE 

 

Pro realizaci samotného měření a ovládání firmwaru síťového analyzátoru je potřeba nainstalovat SW 

systém BK-ELCOM na PC.  

 

Systém BK-ELCOM se skládá z několika SW komponent a to jsou: 

 BK-Node 

 BK-Touch 

 BK-Report 

 BK-Dataserver 

 

BK-Node představuje samotný firmware síťového analyzátoru, který realizuje měření dat veličin. 

Pokud je PC připojeno k síťovému analyzátoru, pak je BK-Node spuštěn a běží na síťovém 

analyzátoru. Pokud běží na PC, pak se nachází v simulačním módu. 

BK-Touch je grafické uživatelské rozhraní pro BK-Node. Na tomto uživatelském rozhraní se nastavují 

a konfigurují různé parametry měření, zobrazují a ukládají se měřená data, data se online vizualizují 

apod. Dá se ovládat dálkově přes Ethernet pomocí SW komponenty BK-Remote. 

BK-Report je nástroj pro export dat ze síťového analyzátoru a pro následné zobrazení, zpracování, 

analýzu a tisk protokolu z naměřených dat. 

Tyto SW komponenty se instalují do složky programy a následně je lze spustit ze složky Elcom a.s. 

Pokud se spustí BK-Node na PC, poběží v simulačním módu, pokud bude připojen analyzátor, pak 

bude měřit data z analyzátoru. Poté se spustí SW komponenta BK-Touch. Po spuštění v simulačním 

módu se spustí základní okno, viz obr. 14. Po spuštění aplikace BK-Touch se jako první spustí SW 

modul vektorskop, který slouží pro správné nafázování vstupů měřicího přístroje do místa měření. 

Tlačítko Menu se nachází v levém dolním rohu a po stisknutí se na levém okraji zobrazí sloupec 

s dalšími možnostmi zobrazení grafů, tabulek, možnosti ukládání a nastavení. Na horní liště jsou 

zobrazovány aktuální hodnoty napětí ve všech fázích. Na dolní je zobrazován stav baterie přístroje, 

aktuálně, jestli běží nebo neběží ukládání dat a nastavení měření sítě. Ve zbytku prostoru jsou 

zobrazovány grafy, tabulky a další údaje dle výběru položky z menu. 
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Obr. 14 Grafické rozhraní po startu SW komponenty BK-Touch 

 

Po uložení naměřených dat ze SW komponenty BK-Touch lze tato data načíst a zobrazit v SW 

komponentě BK-Report. Dá se spustit opět ze složky, do které byla nainstalována a to je Elcom a.s. 

Tato komponenta již nekomunikuje se síťovým analyzátorem BK-ELCOM, ale provádí pouze 

vizualizaci a analýzu naměřených a uložených dat.  

Po spuštění tohoto nástroje se zobrazí základní okno, ve kterém se nachází tabulka obsahující údaje o 

všech dosavadních uložených měřeních. Je zde možnost si zvolit data z jednoho nebo i více měření, 

která bude potřeba analyzovat. V simulačním módu je v tomto nástroji uloženo několik 

demonstračních měření pro to, aby si uživatel mohl vyzkoušet základní funkce tohoto nástroje.  

V dolní liště se nacházejí některé základní informace o měření a tlačítko pro detaily a správu měření. 

Na pravé straně se nachází lišta tlačítek pro analýzu naměřených dat. Tlačítka jsou aktivní a neaktivní 

podle typu naměřených dat.  

Na pravé liště tlačítek se dá nastavit jazyk lokalizace SW nástroje BK-Report. Pro analýzu 

naměřených dat je potřeba si vybrat některou z horních položek a poté stisknout na tlačítko Analýza a 

zobrazí se časové okno celého měření, které bylo k analýze vybráno.  

Je zde možnost si vybrat časový interval, ze kterého se má analýza naměřených dat provádět. Po této 

volbě se zobrazí graf výsledku analýzy vybrané části dat. Vpravo bude opět lišta tlačítek s dalšími 

možnostmi konfigurace analýzy průběhů apod. dle typu naměřených dat.  
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Pro ukončení dané analýzy nebo samotné SW komponenty slouží v pravém dolním rohu tlačítko 

konec. Určitá naměřená data je také možné exportovat z adresáře PC například do textového souboru a 

aktuální grafy a data po nakonfigurování tiskárny také vytisknout přímo z toho z nástroje. 

 

 

Obr. 15 Hlavní panel po spuštění SW komponenty BK-Report 

 

 

4.2. Výsledky mapování energetické náročnosti ADCO 

Obecný postup měření energetické náročnosti ADCO: 

1. Vytipování místa pro měření elektrické energie 

2. Připojení měřících proudových kleští a napěťových sond analyzátoru ENA330 

3. Připojení analyzátoru k notebooku 

4. Nastavení analyzátoru pro měření 

5. Měření elektrické energie ADCO a uložení naměřených dat do paměti analyzátoru 
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6. Vizualizace naměřených dat 

7. Výsledky měření příkonu a elektrické energie 

8. Zjištění energetické bilance ADCO 

 

Blokové schéma zapojení analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA 330 pro měření spotřeby 

elektrické energie ADCO je na obr. 12. Ze zapojení je vidět, že analyzátor ENA330 je připojen na 

vstupní bod napájení ADCO a přes Ethernet je komunikací připojen k PC, přes které lze analyzátor 

nastavit pro vlastní měření.  

Pro vlastní měření spotřeby elektrické energie bylo použito zapojení 3xUf + 3xIf + N, přičemž nulový 

vodič nebylo nutné použít, protože se měřila trojfázová elektrická soustava. 

K proudovým vstupům analyzátoru ENA330 byly napojeny flexibilní proudové kleště AMPFLEX, 

které byly vybrány z důvodu vhodných měřících rozsahů proudu (30A/300A/3000A). Na vlastní 

analyzátor se dají také připojit proudové kleště MN71 pro proudové rozsahy do 10A. 

K měření vstupního napětí pomocí analyzátoru ENA330 byly použity měřící kabely připojené přímo 

na napěťové vstupy analyzátoru.   

Pro vlastní měření bylo realizováno několik parkovacích sekvencí od úplného počátku parkování, tedy 

přiložení čipové karty na čtečku na vjezdovém sloupku až do zaparkování palety s automobilem do 

parkovacího boxu a sekvence vyparkování z parkovacího boxu až po opuštění odbavovacího prostoru 

ADCO. V tomto smyslu bude v diplomové práci hovořeno o jednom cyklu procesu jako o sekvenci 

zaparkování a vyparkování.  

Při vlastním měření byl automobil zaparkován a vyparkován do třetího patra ADCO do místa 304. 

Před vlastním měřením byl analyzátor nakonfigurován pro průběžné měření a ukládání naměřených 

dat s agregačním intervalem 5 x 200 ms. Naměřená data byla následně exportována do PC, kde byla 

pomocí SW BK-Report analyzována. Níže jsou uvedeny čtyři grafy zobrazující okamžité hodnoty 

měřených příkonů a celkové spotřebované energie při zaparkování a vyparkování automobilu.  

V obr. 16 je graf průběhu okamžitých příkonů měřených každou sekundu. Z grafu lze vidět, jak se 

mění hodnoty okamžitého příkonu při jednotlivých krocích při sekvencích zaparkování a vyparkování.  

Při měření bylo zjištěno, že dominantní okamžitý příkon je měřen při pohybu výtahu, kdy se okamžitý 

příkon může zvýšit až na 20, případně 30kW. Hodnota a doba zastoupení tohoto příkonu je především 

závislá na hmotnosti parkovaného automobilu a patře, do kterého je automobil parkován (při pohybu 

výtahu do čtvrtého patra je čas pohybu delší). Ostatní příkony příslušející pohybu skipu, případně 

teleskopu jsou značně nižší.  

Po uložení palety s automobilem do parkovacího boxu, což odpovídá polovině jednoho cyklu, se 

hodnota měřeného okamžitého příkonu, ustálí na konstantní hodnotě, která představuje spotřebu 

dalších obvodů a technologií ADCO jako je například osvětlení, klimatizace apod. 
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Při opačném procesu, tedy vyparkování automobilu se opět nejvíce zvyšuje měřený příkon při pohybu 

výtahu. Při pohybu výtahu hodnoty měřeného příkonu menší. To může být způsobeno poměrem 

hmotnosti palety s automobilem a hmotnosti protiváhy výtahu za působení gravitace.  

V obr. 17 je zobrazen graf celkového odběru elektrické energie procesu při dalším zaparkování a 

vyparkování automobilu do místa 304. Lze konstatovat, že naměřené průběhu jsou podobné.  

Naměřená spotřeba energie při jednom cyklu je 0,59kWh v čase 12 minut. Pokud by se spočítala 

spotřebovaná elektrická energie za hodinu, jednalo by se o E1S = 2,95kWh za hodinu, což by 

představovalo 5 cyklů procesu. Na začátku a uprostřed měření cyklu, tedy mezi zaparkováním a 

vyparkováním dochází k časové prodlevě viz obr. 16.  

Samotný cyklus zaparkování a vyparkování netrvá 12 minut. Při odečtení časových prodlev, trvá 

samotný cyklus cca 9 minut a 30 sekund. Při odečtení spotřebované elektrické energie mimo vlastní 

cyklus vychází E1C = 0,47kWh pro jeden cyklus.   

Pro porovnání byla tato sekvence změřena analyzátorem ENA330 ještě jednou. Obr. 18 je opět graf 

okamžitého příkonu a obr. 19 představuje opět celkovou spotřebovanou elektrickou energii.  

Při porovnání lze vidět, že grafy okamžitých příkonů jsou podobné.  

Odběrová energie v této sekvenci je 0,34kWh v čase 9 minut a 22 sekund. Pokud by se spočítala 

odběrová energie za hodinu, jednalo by se o E2S = 2,20kWh. Teoretický počet cyklů je 6 za hodinu. 

V průběhu měření došlo k časovým prodlevám, v tomto případě uprostřed cyklu po zaparkování 

automobilu a na konci cyklu po vyparkování automobilu. V tomto případě jsou prodlevy kratší a trvají 

celkově 1 minutu a 12 sekund. Při odečtu času z 9 minut a 22 sekund vyjde čas jednoho cyklu na 

přibližně 8 minut a 10 sekund. Hodnota spotřebované elektrické energie při odečtení odběrové 

elektrické energie prodlev, vychází E1C = 0,32kWh na jeden cyklus. 

Vzhledem k časům cyklů, které byly naměřeny se pro výpočty, viz níže, bude předpokládat, že 

průměrný čas jednoho cyklu trvá tpc = 9 minut.  

Pokud by se spočítala průměrná spotřebovaná elektrická energie za hodinu při těchto dvou sekvencích, 

pak bude spočítaná:  

 

kWh
EE

E SS

PS 58,2
2

20,295,2

2

21 


    (3) 

 

 

 

Pokud se bude počítat průměrná odběrová elektrická energie cyklů, je potřeba vědět, kolik cyklů 

ADCO vykoná za hodinu. Průměrný čas jednoho cyklu byl stanoven na 9 minut. Z toho vyplývá, že za 

hodinu se vykoná: 
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cyklucyklu
t

hodinuzacykluPocet
pc

667,6
9

6060
    (4) 

 

Výpočet průměrné spotřebované elektrické energie jednoho cyklu vyplývá ze sekvencí naměřených 

analyzátorem ENA330 po odečtení odběrové elektrické energie časových prodlev. 

kWh
EE

E CC

PC 345,0
2

32,047,0

2

21 


     (5) 

 

Násobkem počtu cyklů za hodinu a průměrné odběrové elektrické energie, která byla spočtena 

z naměřených cyklů, se vypočítá celková energie počtu cyklů: 

kWhhodinuzacykluPocetEE PCCC 07,26345,0     (6) 

 

Tento výsledek by mohl být ještě korigován, protože 6 cyklů se vykoná za 54 minut času. Tedy zbývá 

ještě 6 minut do celé hodiny. V tomto čase by se ještě stihlo vykonat půl cyklu, tedy zaparkování nebo 

vyparkování automobilu. Zde byl tento výpočet proveden pro celé cykly. 

 

 

Obr 16. Graf okamžitého příkonu ADCO vykreslený v BK-Report 
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Obr. 17 Graf odběru energie ADCO vykreslený v BK-Report 

 

Obr. 18 Graf okamžitého příkonu ADCO vykreslený v BK-Report 

 

Obr. 19 Graf odběru energie ADCO vykreslený v BK-Report 

Tato naměřená data byla ještě porovnána s daty naměřenými jinými pracovníky VŠB-TUO, kteří 

měřili celkově 6 cyklů. Jednalo se o cykly zaparkování tří automobilů po sobě, přičemž dva 

automobily byly zaparkovány do třetího patra a třetí do čtvrtého patra a poté vyparkovány a následně 

byly parkovány prázdné palety. Dvě byly zaparkovány do čtvrtého patra a jedna do třetího patra a 

následně byly vyparkovány. 
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Obr. 20 Graf okamžitého příkonu ADCO vykreslený v BK-Report pro několik parkovacích sekvencí 

 

Obr. 21 Graf odběru energie ADCO vykreslený v BK-Report pro několik parkovacích sekvencí 

 

Z grafu okamžitých výkonů obr. 20 lze vidět, že čas všech cyklů trval 57 minut a že v určitých 

okamžicích se blíží k hodnotám 20kW. To se dá interpretovat jako pohyb výtahu a menší špičky 

dosahující kolem 15kW se dají interpretovat jako pojezdy teleskopů. Na začátku měření lze vidět opět 

časová 3. minutová prodleva, kdy se opět měří pouze vlastní spotřeba ADCO. Celkový čas měření 

všech 6. cyklů je opět přibližně 54 minut.   

Z grafu odběrové energie obr. 21 je vidět, že v první polovině má charakteristika spotřebované energie 

menší strmost než v druhé polovině, přičemž v první polovině byly parkovány automobily a v druhé 

polovině prázdné palety. V první polovině je charakteristika přibližně stejná jako v druhé polovině. 

Z toho vyplývá, že nezáleží, jestli je na paletě naložen automobil nebo je paleta prázdná. Je to dáno 

především tím, že při naložení palety automobilem, působí při pohybu výtahu protizávaží, které 

v souladu s působením gravitace působí jako protiváha a ulehčuje pohonům práci a jejich energetická 

spotřeba je menší. Při prázdné paletě dochází k tomu, že pohony naopak musí tuto protiváhu zvedat a 

tím naopak dochází vyššímu odběru energie. 

Z grafu odběrové energie obr. 21 vyplývá, že průměrná spotřebovaná energie je 2,39kWh za 57 minut, 

což je v porovnání s výsledkem celkové průměrné energie 3,79kWh, mnohem menší. Z počáteční 
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časové prodlevy byla z grafu odečtena spotřebovaná elektrická energie 0,03kWh. Odečtením této 

hodnoty od celé sekvence průběhu vyjde, že odběrová elektrická energie na všechny měřené cykly je: 

kWhECP 36,203,039,2      

 (7) 

 

 

Obr. 22 Graf příkonu doplňkových okruhů technologie ADCO 

 

Proměřen byl také příkon vlastní spotřeby ADCO, což jsou světelné okruhy, klimatizace apod. viz obr. 

22. První levá část charakteristiky představuje ještě příkon pohonů dobíhající technologie. Pravá část 

již představuje příkon vlastní spotřeby. Samotný příkon pohonů, měničů a celé technologie ADCO 

naměřené analyzátorem ENA330 by se musel korigovat o hodnoty příkonu vlastní spotřeby, a to v 

průměru o PSO =575W. Předpokládá se, že vlastní spotřeba bude v provozu po celý rok. 

Průměrná vypočtená elektrická energie vlastní spotřeby ADCO za den: 

kWhWhtPE SOSOD 8,1313800241575     (8) 

 

Průměrná vypočtená elektrická energie vlastní spotřeby ADCO za rok: 

MWhtPE SOSOR 037,5365241575     (9) 
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Obr. 23 Chyba nuly analyzátoru ENA330 

 

Pro zajímavost byla také změřena chyba nuly analyzátoru ENA330 viz obr. 23 Z toho grafu lze vidět, 

že chyba analyzátoru ENA330 se pohybuje řádově v deseti tisícinách wattů a je tedy pro účely našeho 

měření zanedbatelná.  

 

5. Obnovitelné zdroje elektrické energie s orientací na fotovoltaické 

elektrárny (FE) 

Obnovitelný zdroj energie (OZE) je označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem 

energie, získané primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce. Dalšími zdroji jsou teplo 

zemského nitra a setrvačnost soustavy Země-Měsíc.[4,11] Lidstvo využívá OZE v různých formách. 

V celosvětovém měřítku představují obnovitelé zdroje energie značný, ekologicky čistý potenciál, 

který by bylo teoreticky možné využít pro pokrytí současné celosvětové spotřeby energie. Využívání 

obnovitelných zdrojů je však limitováno několika faktory, jako je malá plošná koncentrace, 

nestejnoměrné územní rozložení, proměnlivá intenzita v průběhu dne i roku a značné investiční 

náklady.[4] 

Obvykle se pro posouzení energetického potenciálu obnovitelných zdrojů využívá jako jediný ukazatel 

instalovaný výkon (Pi) zařízení určeného k transformaci energie. Avšak s ohledem na výše uvedené 

limity využití obnovitelných zdrojů energie je nutné toto posouzení rozšířit o další technické 

parametry. Jako nezbytná se jeví znalost charakteristických vlastností energetických zařízení, jako 

jsou: [4,12] 
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 instalovaný výkon Pi (W) 

 špičkový výkon Pp (Wp) – indexem „p“ je označován tzv. Wattpeak 

 průměrný celoroční výkon Pcr (kW) 

 součinitel využití K – popisuje využití zařízení v průběhu celého roku a je určován ze znalosti 

energie WR (kWh.r-1) vyprodukované za rok: 

8760


i

R

P

W
K       (10) 

 

5.1.  Princip a popis fotovoltaických článků (FVČ) 

Fotovoltaické články využívají sluneční energii pro přeměnu elektrické energie. Základním principem 

fotovoltaických článků je fotoelektrický jev.  Při tomto jevu dochází k uvolňování e
-
 vlivem absorpce 

elektromagnetického záření látkou. Uvolněné emitující e
-
 jsou také označovány jako fotoelektrony.[9] 

 

 

Obr. 24 Fotoelektrický jev [9] 

Pro funkci FV článku je zásadní, aby foton ze slunečního záření uvolnil v látce elektron a vznikl pár 

elektron – díra. V kovech ovšem dojde k jejich okamžité rekombinaci, které je potřeba zabránit a 

vzniklý náboj tedy odvézt z článku. Pro tento účel se využívá polovodičů, ve kterých jsou elektrony a 

díry separovány vnitřním elektrickým polem PN přechodu. Nejjednodušší fotovoltaický článek 

můžeme tedy popsat jako velkoplošnou diodu s jedním PN přechodem.[4] 

Fotovoltaický článek je možno modelovat pomocí náhradního obvodu, znázorněného na obr. 25. 

Ozářená oblast (plocha Aill) přechodu PN generuje proud o hustotě JPV, přičemž se oblast typu P nabíjí 

kladně a oblast typu N záporně. Tím je přechod propustně polarizován a část generovaného proudu 

teče zpět diodou D. Technologické nedokonalosti (mikrosvody) přechodu PN jsou modelovány 

svodovým odporem Rp, vliv odporu materiálu a proudových sběrnic je modelován sériovým odporem 
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Rs. Výstupní napětí U na FV článku je o úbytek napětí na sériovém odporu nižší, než napětí Uj na 

diodě.[4] 

 

 

Obr. 25 Náhradní schéma fotovoltaického článku [4, 13, 14] 

 

5.1.1.  Voltampérová charakteristika FVČ 

 

Voltampérová charakteristika FVČ udává základní parametrické údaje o jejich činnosti a základních 

vlastnostech. Nejdůležitějšími veličinami jsou napětí naprázdno U0C a proud nakrátko ISC. Napětí 

naprázdno představuje nejvyšší napětí, které je možné na článku dosáhnout bez připojení zátěžového 

odporu (spotřebiče). Proud nakrátko představuje maximální (zkratový) proud, který může při určité 

intenzitě slunečního záření dodávat.[4]  



  

- 35 - 
 

 

Obr. 26 Zatěžovací a výkonová charakteristika FVČ [4, 13] 

 

 
Obr. 27 Vliv teploty na zatěžovací a výkonovou charakteristiku FVČ [4, 16] 



  

- 36 - 
 

 

Výkon solárního článku se určuje jako součin proudu a napětí. Pro každý článek existuje pracovní bod 

na charakteristice, ve kterém je výkon největší. Tento bod je označován jako bod maximálního výkonu 

(MPP) o napětí Ump a proudu Imp. Výkon určitého fotovoltaického článku (P) závisí na ozáření, na 

spektru světla a na teplotě článku. Pro výkon fotovoltaického článku můžeme tedy napsat rovnici[4] 

 

mpmp IUP        (11) 

Dalšími charakteristickými provozními hodnotami fotovoltaického článku jsou činitel plnění (FF – 

Fill Factor) a účinnost (η). 

Činitel plnění je charakterizován jako podíl maximálního výkonu v bodu MPP a maximálního výkonu 

definovaného pomocí maximálního napětí a maximálního proudu. Můžeme tedy napsat rovnici[4] 

SCC

mpmp

IU

IU
FF






0

     (12) 

Pro účinnost FV článku můžeme napsat rovnici. Z rovnice je patrné, že účinnost je definována jako 

podíl maximálního výkonu článku v bodu MPP a výkonu dopadajícího slunečního záření (Pin).[4] 

in

mpmp

P

IU 
       (13) 

5.2.  Fotovoltaické elektrárny (FE) 

Z FE se získává stejnosměrná (ss) elektrická energie. Pro napájení spotřebičů, případné dodávání 

energie z těchto systémů je potřeba přeměnit tuto energii na střídavou. Z tohoto důvodu základními 

prvky, které tvoří FE, jsou fotovoltaické články a invertory (měniče). Invertory přeměňují ss 

elektrickou energii na střídavou.  

FE umístěné ve venkovním prostředí, obzvláště na vyvýšených místech (na střechách apod.) a místech 

výskytu s větším výskytem bouřek, by měly být vybaveny ochranou proti přepětí na ss straně FVČ, tak 

i na střídavé straně invertoru a vnější ochrannou proti bleskům. [4]  

Posledním důležitým konstrukčním prvkem jsou nosní konstrukce FE, na kterých jsou umístěné FVČ. 

Podle typu instalace je můžeme rozdělit na: 

 Konstrukce pro sedlové střechy 

 Konstrukce pro ploché střechy 

 Konstrukce pro volná prostranství 

 Polohovatelné systémy [4] 
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Obr. 28 Blokové schéma FE [4, 13] 

 

5.2.1. Invertory 

 Invertory slouží pro přeměnu ss elektrického proudu na střídavý proud a měly by být konstruované 

tak, aby dodávaly co nejvyšší výkon s minimem ztrát. Podle využití invertorů je rozdělujeme na 

invertory: 

 Ostrovní - generují svůj vlastní kmitočet, který odpovídá kmitočtu v rozvodné síti (f = 50 Hz). 

Tak je možno použít v této síti běžné elektrické spotřebiče střídavého 

 Síťové - měniče synchronizují svůj kmitočet a napětí s aktuálními parametry rozvodné sítě.[4] 

 

Z hlediska zapojení v systému FVE se invertory dělí na: 

 modulové invertory (invertor je připojen pouze k jednomu FV modulu), 

 řetězcové nebo stringové (každý invertor je připojen k několika FV panelům 

 vzájemně propojeným do série, případně i paralelně) 

 centrální invertory (připojené na stovky až tisíce FV panelů). 

Příklady zapojení jednotlivých typů invertorů jsou na obrázku 3.23. S modulovými střídači (A) se 

setkáme velmi zřídka, výlučně u malých systémů. Středně velké elektrárny využívají řetězcových 

střídačů (B). V případě velkých elektráren se používá koncept jak velkých centrálních střídačů (C), tak 

i velkého množství řetězcových střídačů.[4] 
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Obr. 29 Zapojení invertorů[4, 14, 15] 

 

 

6. Obnovitelné zdroje elektrické energie umístěné na VŠB-TU Ostrava – 

popis a diagnostika stavu a měření veličin spojených s jejich provozem. 
 

V areálu VŠB-TUO jsou na několika místech umístěny obnovitelné zdroje. Jedná se například o 

velkou větrnou elektrárnu, v jejíž blízkosti se nachází fotovoltaický článek s nastavitelnou polohou, to 

znamená, že je umístěn na sloupu, který obsahuje pohony pro různé natočení FVČ na slunce tak, aby 

se dosáhlo nejefektivnějšího zisku elektrické energie.  Dále je umístěna menší větrná a fotovoltaická 

elektrárna na lampě osvětlující chodník. Další možností je využití fotovoltaické elektrárny umístěné na 

budově NK areálu VŠB-TUO, která je pro tuto diplomovou práci nejdůležitější. 

Tato FE obsahuje 184 solárních článků, což znamená, že se jedná o středně velkou FE, které jsou 

napojeny přímo na vstupy, přes venkovní svorkovnice a vypínače, jejich měničů elektrické energie 

(střídače), které mění stejnosměrnou energii vycházející z FE na střídavou energii.  

Tyto měniče jsou typu Sunny Boy od společnosti SMA. Konkrétně se jedná o čtyři typy Sunny Boy 

3000, dva typy Sunny Boy 2000 a dva typy Sunny Boy 850. Měničů je tedy celkem osm, umístěných 

v místnosti NK 509, na které jsou zapojeny jednotlivá pole solárních článků. Jde o řetězcové zapojení 

FE, které je typické pro středně velké FE. Jestliže jsou solární články připojeny na vstupy měničů, pak 

se dá mluvit o tzv. stejnosměrné části zapojení FE.  

Tato FE elektrárna je dimenzována na dodávání elektrické energie 20,1kWh při maximálním osvětlení 

FVČ. Pokud je osvětlení menší, pak je dodávaná energie menší. Také záleží na stáří FE, kdy se 
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opotřebovávají materiály a ty už pak nejsou schopny dodávat tolik energie při plném osvětlení. Určitá 

energie se ztrácí v kabelech a invertorech, tedy na výstupu invertorů bude při plném osvětlení 

18,4kWh.  

Střídavou část zapojení, tedy ta důležitější část pro tuto DP, tvoří výstupy z měničů elektrické energie 

a případná další technologie, případné napojení a doplnění energie na elektrizační soustavě nebo 

k použití napájení dalších zařízení nebo technologií. V tomto případě je střídavá část napojena na 

technologii umístěné v rozvaděčové skříni.  

Technologie rozvaděčové skříně se skládá ze vstupních jističů, jejichž vstupy jsou připojeny 

k výstupům měničů. Dále jsou tyto jističe propojeny přes svorky do vstupů odpojovače od společnosti 

Allen-Bradley. Z jističů, na jejichž vstupy vedou měniče Sunny Boy 850, tak jejich výstupy jsou 

napojeny přímo na jednofázové elektroměry umístěné v rozvaděčové skříni a z těchto elektroměrů 

dále na odpojovač. Z výstupů odpojovače jsou napojeny na další 3fázový elektroměr, na kterém se 

měří celková energie z FE. Z tohoto elektroměru je tato FE dále napojena na rázové oddělovací 

tlumivky, přepěťové ochrany, svodiče přepětí a expandér. Nakonec je napojení na vstupní svorky 

výstupních jističů rozvaděčové skříně a následně výstup z jističů a tedy i z rozvaděče do dalšího 

menšího rozvaděče.  

Ve vstupu dalšího rozvaděče dochází k napojení na vstup PLC Tecomat Foxtrot, ve kterém dochází ke 

zpracování vstupních impulzů z prvního rozvaděče v závislosti na měřené elektrické energii. Toto 

PLC dále vysílá signály o měřené energii do zařízení Sunny Webbox, což je profesionální 

monitorovací systém pro vzdálenou správu FE opět od společnosti SMA. Toto zařízení přijímá, ukládá 

a zpracovává aktuální data 24 hodin denně. Dále obsahuje připojení k Ethernetu, komunikaci např. po 

RS485 nebo bezdrátové komunikaci bluetooth. Pomocí tohoto zařízení jsou údaje o měřené elektrické 

energii z FE odesílány a vizualizovány na server výzkumného energetického centra VŠB-TUO. 

Pomocí tohoto zařízení se rovněž dají data ze serveru stahovat a nastavovat různé parametry.     

Jak již bylo řečeno, jedná se o měření dodávané energie, tudíž se bude měřit elektrická energie.  

Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Při stálém 

průchodu elektrického proudu I a přiloženého napětí U v čase se vypočítá elektrická energie: 

tIUE   [kWh]     (14) 

 

Také se dá říct, že energie vychází z výkonu, neboť: 

tPEIUP       (15) 

 

Základní jednotkou elektrické energie v technické praxi je jednotka Ws. 1Ws je ekvivalentní k 1J. 

Vyjádření ekvivalence energie je tedy:  

JkWh

JWh

WsJ

36000001

36001

11
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Jak je již zmíněno výše, je pro tuto DP důležitá střídavá část zapojení technologie. Je to z důvodu 

zapojení analyzátoru na trojfázový elektroměr, do kterého jsou přes tuto střídavou technologii 

napojeny všechny fáze z FE elektráren. Zapojení střídavé části technologie je na obr. 30. Celé zapojení 

technologie pro FE včetně stejnosměrné části je uvedeno v přílohách.  

Výpis jednotlivých součástí technologie je uveden v tabulce 1. Doplněná tabulka o stejnosměrnou část 

je rovněž uvedena v přílohách. 
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Obr. 30 Zapojení střídavé části technologie pro FE  
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Popis Označení Další parametry 

Invertory 4xSunny Boy 3000 INV 1 – INV 4 PDC = 3,25kW, PDAC = 3kW 

Invertory 2xSunny Boy 2000 INV 5 – INV 6 PDCMAX = 2,1kW, PDACMAX = 2kW 

Invertory 2xSunny Boy 850 INV 7 – INV 8 PDC = 1,25kW, PDAC = 900kW 

Invertory 2x0K4E-100 INV 9.1 a INV 9.10 ---------------------------------------- 

Jističe LSN16B/1N FA1 – FA9 ---------------------------------------- 

Kabely CYKY 3Cx2,5 --------------------------------- ---------------------------------------- 

Elektroměr ET 600 PJ1 ---------------------------------------- 

Elektroměr EJ 914 PJ2 ---------------------------------------- 

Elektroměr EJ 914 PJ3 ---------------------------------------- 

Odpojovač 100 – C37KF22 -KM1 230V AC, 50A 

Tlumivka 3xRT063 Tlumivka ---------------------------------------- 

Jističe LSN40B/3N FA10 ---------------------------------------- 

Kabely CYKY 5Cx16 --------------------------------- ---------------------------------------- 

Tab. 1 Výpis materiálu střídavé části technologie pro FE 

 

7. Návrh koncepce měření na fotovoltaických panelech umístěných na 

budově NK (FE-NK) 

7.1.  Návrh měřícího systému pro FE 

Návrh konceptu měření dodávky elektrické energie na FE by mohl mít několik podob jako v případě 

měření elektrické energie na ADCO viz kapitola 4.  

Pro měření elektrické energie FE na budově NK VŠB-TUO, byl jako v případě měření spotřeby 

elektrické energie ADCO, zvolen koncept s přímým napojením analyzátoru od společnosti Elcom, a.s., 

ENA330. Technologie zapojení rozvaděče, tedy střídavé části zapojení FE je uvedeno v předchozí 

kapitole. Tato část je pro návrh konceptu měření elektrické energie důležitá, protože do této části bude 

připojený analyzátor ENA 330.  

Nejdříve byla vhodně vytipovaná místa pro proudové vstupy a jejich flexibilních proudových kleští. 

Konkrétně byly použity proudové kleště AMPFLEX 30A, protože mají nejvhodnější proudový rozsah 

pro měření. Pro analyzátor se také dají použít proudové kleště MN71 2A nebo AMPFLEX 300A. 

MN71 2A není vhodné použít z důvodu malého proudového rozsahu proudových kleští. AMPLFLEX 

300A by se použít daly, ale pro toto měření je jejich rozsah zbytečně velký.  AMPFLEX 30A byly 

umístěny jednotlivě na každou fázi, a to přímo, na vstupy trojfázového elektroměru.  

Pro napěťové vstupy analyzátoru byla rovněž vytipovaná vhodná místa pro připojení. Napěťové 

vstupy analyzátoru jsou klasické banánky. Pro napojení na místa měření bylo potřeba z hlediska 

bezpečnosti při měření osadit tato místa bezpečnostními zdířkami pro tyto banánky.  
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Vhodné místo připojení analyzátoru bylo vytipováno na výstupech svorek, které spojují všechny fáze 

z měničů FE. K tomuto účelu, musely být připojeny na tyto svorky přípojné kabely, které na jedné 

straně měli bezpečnostní zdířku pro banánky napěťových vstupů analyzátoru a na druhé straně 

vyvedený konec vodiče pro napojení na tyto svorky.    

K samotnému analyzátoru byl během měření ještě připojen monitor přes rozhraní VGA a klávesnice a 

myš přes USB, pro možnost jeho přímého ovládání (konfigurace měření, vizualizace měřených dat, 

vyčítání měřených dat). 

K funkčnosti analyzátoru ENA330 je potřeba ho mít zapojený na klasickou jednofázovou sít elektrické 

energie 230V/400V o frekvenci 50 nebo 60Hz pro zajištění jeho napájení.  

Na obr. 31 je opět zobrazena střídavá část technologie s napojením analyzátoru ENA330 a zapojení 

jeho vstupů na vytipovaná místa.  
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Obr. 31 Zapojení analyzátoru ENA330 v technologii FE  
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7.2.  Naměřená data a jejich porovnání s daty výzkumného energetického centra (VEC) 

VŠB-TUO 

Jak bylo řečeno výše, jsou potřebná data naměřená analyzátorem ENA330. Tato data jsou následně 

uložena a jako v případě naměřených dat na ADCO, jsou vykreslena v grafech SW komponentou BK-

Report. V případě měření dodávky elektrické energie byl analyzátor ENA330 připojen na 

rozvaděčovou technologii FE celý týden v období začátku března. Konkrétní časové období je 

zobrazeno v grafu. Perioda ukládání při měření energie dat z EN330 byla nastavena na 1 záznam za 1 

minutu. Vzorkovací frekvence potom na 9600Hz a zapojení vstupů je nastaveno 3xUf + 3xIf + N, 

ačkoli ochranný vodič v tomto případě není použit, protože pro měření dodávky energie je nepotřebný. 

Za týden měření bylo celkem naměřeno 9931 záznamů.  

V grafu obr. 32 jsou vykresleny okamžité hodnoty výkonů za dané období měření. Okamžitý výkon 

byl měřen každou minutu podle nastavení ukládání dat v analyzátoru ENA330. Na ose x je zobrazena 

doba od určitého počátku měření až po určitý konec měření v určitém období. Na ose y jsou potom 

zobrazeny okamžité hodnoty výkonů v kW.  

V grafu je vyobrazeno několik průběhů. Jedná se o okamžité výkony v jednotlivých fázích a celkový 

trojfázový výkon, který je důležitý. Průběh trojfázového výkonu je v grafu vyznačen černou barvou. 

Z grafu je možné vidět, jaký má průběh charakter. V závislosti na osvětlení v určité době průběhu 

celého dne dochází postupně k navyšování a postupně klesání průběhů výkonu. Při úplné tmě, tedy od 

půlnoci do úsvitu, nedochází k žádnému osvětlení FE a tím pádem FE nedodává žádný výkon. 

 V průběhu dne dochází k osvětlení FE a začíná vyrábět elektrickou energii a tím začíná dodávat 

výkon. V závislosti na množství osvětlenosti FE dodává vyšší nebo nižší okamžitý výkon. Jestliže je 

krásné slunečné počasí, pak FE dodává vysoké výkony až 10kW. To jde v grafu vidět při dnu 10. 3. 

2013, kdy výkony FE dosahovaly až 9kW. S postupem času, kdy se den blíží k večeru a slunce začíná 

zacházet za obzor, se zmenšuje osvětlení solárních panelů FE a tím dochází k postupnému zmenšování 

dodávky okamžitého výkonu. A nakonec vlivem tmy a nulového osvětlení, dochází k tomu, že FE 

nedodává žádný výkon. 

V grafu obr. 33 je na ose x opět vyobrazen čas jako v grafu výkonů. Na ose y je pro změnu zobrazena 

hodnota vyrobené energie v daném okamžiku v kWh. Opět jsou v grafu vyobrazeny průběhy 

vyrobených energií jednotlivých fází a celková vyrobená energie. Průběh celková vyrobené energie je 

opět zobrazeno černou barvou. Z grafu lze vidět, že vyrobená energie má stoupající charakter. Opět je 

to v závislosti na denním osvětlení, kdy při osvětlení solárních panelů FE dochází k růstu elektrické 

energie. Při tmě, tedy nulovém osvětlení, elektrická energie nestoupá a zastaví se při dané vyrobené 

energii a při dalším úsvitu opět začne elektrická energie stoupat.  

Při porovnání grafu výkonu a energie lze vidět, že při počátku stoupání okamžitého výkonu určitého 

dne stoupá i hodnota vyrobené energie. S klesajícím charakterem výkonu je energie stále vyráběna, ale 

již v menším množství. Lze vidět, že časové období od určité doby, kdy roste okamžitá hodnota 

výkonu až po klesání okamžitého výkonu do určité doby a časové období růstu elektrické energie do 

doby než výkon v daném období klesne na nulu, jsou stejné 
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Obr. 32 Vykreslený graf okamžitých výkonů v BK - Report 

 

 

Obr. 33 Vykreslený graf vyrobené energie FE v BK – Report 

 

Z VECu byla dále získaná data o měřené elektrické energii z FE elektrárny za rok 2012 a porovnaná 

s naměřenými daty z analyzátoru ENA 330. Na VEC se dostávají data přes Webbox, což je zařízení se 

svojí IP adresou, které nahrává tyto data na server. Na věc se ovšem nedostávají data o vyrobené 

energii. Pouze o naměřeném okamžitém výkonu z každého měniče v intervalu 10 minut a tudíž musela 

být data přepočítána na energii vyrobenou v daném období. Nejdříve byl proveden součet všech 

hodnot z měničů v intervalech 10 minut. Následně byl proveden součet posloupnosti hodnot. 

V posledním kroku byly hodnoty vyděleny hodnotou 6000 a to z důvodu, aby dané hodnoty byly 

převedeny na jednotky kWh. Ukázka výpočtu viz níže. 
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Ukázka přepočtu získaných dat výkonů z VECu na energii:  

1. Tabulka vybraných dat 

 

2. Součet všech hodnot okamžitých výkonů z měničů 

 

WPP
M

MC 801500022881641143015961060
8

1




  (16) 

 

 

 

 

 

3. Výpočet Energie v kWh 

Nejdříve se vytvoří součet posloupnosti hodnot celkových okamžitých výkonů jdoucích za sebou. 

JenergiehodnotapredchozitP

energiehodnotapredchoziokamzikdanyvvyrobenaenergieEnergie

C 16494215692718015 


 (17) 

 

Pro získání energie v kWh je potřeba danou energii dále vydělit hodnotou 6000. 

Více je o této teorii je uvedeno v kapitole 6. Tudíž se dostanou hodnoty kWh: 

kWh
Energie

WCkWh 49,27
6000

164942

6000
     (18) 

 

 

 

 

A tento postup je aplikovaný na všechny vybrané části naměřených dat z VECu. Naměřená data jsou 

přiložena v příloze.  

Při získání dat z VECu bylo zjištěno, že data z některých měničů jsou nulové, což znamená, že tyto 

buď nefunguje dodávka energie z FE, nebo jsou vadné měniče. Tedy grafy výkonů a energií jsou 

Čas [dny] PM1[W] PM2[W] PM3[W] PM4[W] PM5[W] PM6[W] PM7[W] PM8[W] 

29.5.2012 11:00 1060 1596 1430 1641 2288 0 0 0 

29.5.2012 11:10 1073 1560 1395 1571 2306 0 0 0 

29.5.2012 11:20 1040 1475 1338 1552 2266 0 0 0 

Čas [dny] PC[W] 

29.5.2012 3:40 133 

29.5.2012 3:50 162 

29.5.2012 4:00 192 

Čas [dny] Energie[kWh] 

29.5.2012 3:40 ráno 27,49 

29.5.2012 3:50 ráno 28,81 

29.5.2012 4:00 ráno 30,09 
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pouze data z pěti měničů napojených na FE a tedy i hodnoty naměřené analyzátorem ENA 330 jsou 

pouze z pěti měničů. 

Ze získaných dat z VECu byla vybrána týdenní období z různých částí roku 2012. Na osách x jsou 

zaznamenány dny daného týdenního období a na ose y jsou zaznačeny hodnoty okamžitých výkonů a 

energie vyrobené za daný týden. Byla vybrána data různých částí roku 2012. Záměrně bylo vybráno 

týdenní období od 6. března do 12. března, aby bylo možné porovnat hodnoty naměřené energie s daty 

z analyzátoru ENA330. Dále bylo vybráno týdenní období ze středu letního období, konkrétně od 4. 

Července do 11. Července. Nakonec bylo vybráno období ze začátku listopadu a to od 1. listopadu do 

8. listopadu. Z týdenního období března se dají porovnat datové charakteristiky okamžitého výkonu a 

energie naměřené analyzátorem ENA330 s naměřeným a vypočteným okamžitým výkonem a energií 

z VECu. Z charakteristik lze vidět, že v březnu roku 2012 byly měřeny vyšší výkony a tím pádem také 

více energie. 

Porovnáním naměřených charakteristik z analyzátoru ENA330 a porovnáním ostatních vybraných 

charakteristik lze vidět, že v letním období jsou hodnoty okamžitých výkonů v daném čase vyšší a 

jednodenním měřítku se také vyrobený okamžitý výkon dodává v dřívějších a pozdějších hodinách, 

neboť den je v létě delší a slunce dřív vychází a tedy dochází dříve k dodávce okamžitých výkonů, a to 

znamená, že se také vyrobí mnohem více energie, což lze také z grafu viz obr. 36 vidět. Naopak 

v zimních měsících je více zataženo a jsou kratší, a tudíž nedochází k velkému osvětlení solárních 

panelů FE. Z toho vyplývá, že FE dodává menší hodnoty okamžitých výkonů v průběhu celého dne a 

taky se je kratší doba pro dodávání okamžitého výkonu a tím se také vyrábí menší množství energie.  

V přílohách jsou rovněž uvedeny charakteristiky osvitu solárních panelů v daných vybraných týdnech. 

Při porovnání charakteristik energií vyrobených v daný týden s těmito grafy charakteristik osvitu lze 

vidět, že při větším osvitu dochází k vyššímu dodávání okamžitého výkonu a větší výrobě elektrické 

energie.  

Z vybraných grafů naměřených charakteristik lze také vidět, kolik daná elektrárna vyrobila celkové 

množství energie v daném týdenním období. Celkové hodnoty energií ve vybraných týdenních 

obdobích jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Vzaté hodnoty Týdenní období [dny] Celková vyrobená energie [kWh] 

Analyzátor ENA330 6. března – 13. března 2013 E1 = 45 

VEC 6. března – 13. března 2012 E2 = 228 

VEC 4. července – 11. července 2012 E3 = 333 

VEC 1. listopad – 7. listopad 2012 E4 = 69 

Tab. 2 Celkové hodnoty energií ve vybraných týdenních obdobích 
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Obr. 34 Okamžitý výkon ve vybraném březnovém týdenním období 

 

 

Obr. 35 Vyrobená elektrická energie ve vybraném březnovém týdenním období 
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Obr. 36 Okamžitý výkon ve vybraném červencovém týdenním období 

 

 

Obr. 37 Vyrobená elektrická energie ve vybraném červencovém týdenním období 
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Obr. 38 Okamžitý výkon ve vybraném listopadovém týdenním období 

 

 

Obr. 39 Vyrobená elektrická energie ve vybraném listopadovém týdenním období 
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Z vybraných období je vytvořena průměrná roční výroba elektrické energie, která byla spočtena 

z celkových energií uvedených v tab. 2. 

Vypočtena průměrná vyrobená energie za týden Et: 

kWh
EEEE

Et 75,168
4

6933322845

4

4321 





   (19) 

Vypočtena průměrná vyrobená energie za den ED: 

kWh
E

E t

D 11,24
4

6933322845

7



    (20) 

 

Vypočtená průměrná vyrobená energie za rok Er: 

MWhkWhEE Dr 8,815,880036511,2452     (21) 

 

8. Srovnání vyrobené elektrické energie na straně FE na budově NK a 

spotřebované elektrické energie na straně ADCO. 
 

Laboratoř ADCO byla vytvořena především pro výzkumné a výukové účely VŠB-TUO, např. pro 

testování parkovacích sekvencí a parkování testovacích automobilů. Nepředpokládá se tedy provoz 

běžného parkování automobilů zaměstnanci VŠB. Z tohoto bude také vycházet několik následujících 

předpokladů pro srovnání energetické bilance na straně vyrobené elektrické energie FE a spotřebované 

elektrické energie na straně ADCO. 

Pro srovnávání a další výpočty se použijí průměrné hodnoty vypočtené elektrické energie vyrobené 

uvedené na konci kapitoly 7 a spotřebované z kapitoly 4.  

Prvním předpokladem může být, že ADCO bude v provozu nepřetržitě po celý rok. Vzhledem k účelu, 

ke kterému je těžká laboratoř určena, se nepředpokládá, že technologie bude v nepřetržitém provozu.  

I když je záměr ADCO určený pro vědecké účely, je již reálná možnost, že bude v provozu 8 hodin 

denně. Tento předpoklad je určen při praktickém užívání, přičemž vlastní spotřeba je nepřetržitě po 

celý rok.  

Výpočet průměrné spotřebované elektrické energie technologie ADCO při provozu 8 hodin denně: 

kWhEE PSHODADCO 64,20858,288      (22) 

 

Výpočet průměrné spotřebované elektrické energie vlastní spotřeby ADCO při provozu 16 hodin 

denně: 

kWhtPE SOADCOSO 2,9161575      (23) 
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Výpočet celkové průměrné spotřebované elektrické energie ADCO za den: 

kWhEEE ADCOSOHODADCODENADCOC 84,292,964,208     (24) 

 

Výpočet celkové průměrné spotřebované elektrické energie ADCO za rok: 

MWhEE DENADCOCROKADCOC 89,1036584,29365      (25) 

 

Při porovnání celkové průměrné vyrobené a odběrové elektrické energie za den lze vidět, že spotřeba 

na straně ADCO je vyšší než vyrobená a z toho lze uvést závěr, že FE není schopna pokrýt celou 

spotřebu odběrové energie ADCO. 

Při využívání ADCO pro vědecké účely, je možné předpokládat, že spotřeba odběrové elektrické 

energie bude ještě menší a technologie bude v provozu jen minimálně a největší spotřebu odběrové 

elektrické energie budou tvořit především vlastní spotřeba.  

Z výpočtu odběrové elektrické energie vlastní spotřeby ADCO v kapitole 4 vychází 13,8kWh za den a 

vyrobená elektrická energie FE je 24,11kWh.  

Rozdíl vyrobené elektrické energie FE a odběrové elektrické energie sekundárních okruhů ADCO za 

den: 

kWhEEE SODDROZD 31,108,1311,24      (26) 

 

Z této analýzy vyplývá, že při nepřetržitém provozu vlastní spotřeby zůstane zbytek elektrické energie 

vyrobené FE na napájení technologie ADCO. Tato elektrická energie se dá přepočítat na počet cyklů 

technologie ADCO, které je schopna FE napájet.  

Přepočet elektrické energie na počet cyklů: 

cyklu
E

E
energiezustatkovecyklupocet

PC

ROZD 299,29
345,0

31,10
  (27) 

 

Z tohoto výpočtu vyplývá, že zůstatková vyrobená elektrická energie stačí ještě na 29 cyklů na den. 

Tento počet cyklů by na běžný provoz nestačil. Pro výzkumné a školní účely je pravděpodobně 

dostačující.  

Analýzy, které jsou zmíněny, ovlivňuje ještě celá řada faktorů. Především se jedná o FE, u které bylo 

zjištěno, že nefungují tři měniče elektrické energie. Při plné funkčnosti FE by průměrná vyrobená 

elektrické energie mohla být až dvojnásobná, což by stačilo i na napájení technologie ADCO při 

běžném provozu. Záleží také na denním osvětlení FE. 
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Dalším ovlivňujícím faktorem při odběrové elektrické energie váha automobilu nebo také patro, do 

kterého je automobil umístěn. Při umístění automobilu do vyššího patra dochází k tomu, že se 

prodlužuje čas parkování a tím se zvyšuje odběr elektrické energie.  

Je pravděpodobné, že kromě sekundárních okruhů, nebude technologie ani v osmi hodinovém provozu 

za den, tedy při běžném provozu. Vyrobenou elektrickou energii FE je potřeba ukládat. Vhodné řešení 

by bylo vytvoření pole akumulátorů, které by tuto elektrickou energii skladovaly a následně při 

potřebě napájely ADCO. Nejlepší je řešení inteligentního systému napájení především při úvaze 

vybudování elektrostanice pro dobíjení baterií automobilů.  

Při vybudování této elektrostanice by zbytková vyrobená elektrická energie z FE mohla dobíjet baterie 

automobilů. Pokud by byl inteligentní systém sofistikovanější, mohla by se elektrická energie řídit tak, 

že by systém byl napojený na systém ADCO a měřením elektrických energií baterií vyhodnocovat, 

který automobil potřebuje právě více dobít nebo například několik minut před odjezdem automobilu 

bude nejvíce dobíjet daný automobil.   
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